
KAJ BOM VZEL–a S SEBOJ 
 

   
     trenirka 

      rezervne dolge hlače   

  vetrovka   

 topel pulover 

  srajce in majice 

  spodnje perilo 

  nogavice 

  pižama 

  2 brisači 

   sobni copati, telovadni copati, 

    gumijasti škornji, pohodniški čevlji 

  dežnik ali pelerina 

  kapa s ščitnikom za sonce 

  pribor za osebno higieno 

      (milo, zobna krtačka in krema,  

       glavnik, krema za obraz) 

  krema za sončenje 

  sredstvo proti klopom 

  zavitek papirnatih robčkov 

  platnena vrečka za umazano perilo 

  manjši nahrbtnik 

  ročna svetilka 

      plastenka 0,5 l ali čutara 

      družabne igre, knjiga za branje 

  puščica, barvice, flomastri,  

      lepilo, škarje 

 zvezek za SPO, zvezek za SLJ, 

     Računanje je igra 2.del 

  5 € 

 kartica zdravstvenega zavarovanja 

 osebna izkaznica ali potni list 

 

Otroke bomo spremljali 
 

Vera Fujs 

Cirila Jeraj 

Katja Plos 

Simona Miklavc Pinterič 

   
 

 

  V bližini teče reka Kolpa, ki je hkrati   

 tudi naravna meja z Republiko Hrvaško. 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

Fara pri Kostelu 
 

8.5.-10.5.2017 
 

 

CŠOD  

FARA PRI KOSTELU 



N A Š   P R O G R A M  
 

PONEDELJEK 
 

Ob 8. uri se bomo izpred šole odpeljali proti 

našemu cilju. Okoli 10.00 ure bomo prispeli v 

Faro pri Kostelu, kjer nas bodo sprejeli 

učitelji CŠOD Fara in nam predstavili kraj 

ter razkazali dom. Nato se bomo namestili 

po sobah. Po kosilu bo sledil krajši počitek.  

 
Nato se bomo odpravili na pohod  k slapu 

Nežica in lehnjakovim pragovom. Zanimale 

nas bodo tudi rastline in živali v okolici. 

 
Po večerji se bomo z lučkami, na  

krajšem nočnem izletu, sprehodili  

po kraju Fara.  
 

TOREK 
 

Po zajtrku se bomo peš odpravili na  

rafting po reki Kolpi. Spoznavali bomo  

Kolpo in njeno okolico. 

                   
V dom se bomo pripejali z rafti. Spotoma  

bomo spoznavali raznoliko rastlinje. 

Vrnili se bomo do kosila.  

  Po kosilu bo sledil počitek.  

                   
  Popoldne se bomo prizkusili v spretnem 

  premagovanju ovir in plezanju v  

  adrenalinskem parku, ki je postavljen ob 

  domu. Učili se bomo tudi streljanja z  

  lokom. 

 
  Po večerji bomo imeli družabni večer,   

  kjer bomo pokazali, kako nam gre   

  ustvarjanje z gibom in ritmom… 

  In potem  … zzzzzzzzzzzzzzz 

 

SREDA 
 

  Po zajtrku bomo odšli na pohod proti  

  meji s Hrvaško. 

 
Pokrajina ob Kolpi dolguje svoje ime 

grajski trdnjavi in naselju pod njim. 

Prečkali bomo mejo s Hrvaško in si 

ogledali muzej z imenom  »Kašel Zrinski«.      

Žal bo ob 12. uri že sledilo kosilo in slovo.  

 

 

  

   Program se lahko spremeni glede na vreme in  

   izvajalce. 

   

        CŠOD Fara  

        Fara 3 
1336 Kostel  

 

 

    Vsakodnevne informacije o počutju 

         otrok lahko dobite v tajništvu 

                  OŠ Spodnja Šiška 
         

        : 01/5057 – 447 
 

   med 19.00 in 20.00  

pa na mobilni telefon 

 040 720 058 

 

   

 
Odhod: 

  v ponedeljek, 8.05.2017 ob 8.00  

   Prtljago starši zložite pri vhodu v šolo.   

 

   V učilnici se obuti v čevlje dobimo že ob  

   7.45. Po kratkem pogovoru odidemo na  

   avtobus. 

    Šolsko malico bomo imeli s seboj.  

 

 Vrnitev pred šolo: 

 

   v sredo, 10.05.2017 okoli 15. ure 

  



 


